Referat
Bestyrelsesmøde i BK Nord, lørdag, den 12. december 2020, kl. 10.30
Til stede: Kathrine Borregaard, Keld Kjær, Per Frederiksen, Gitte Andersen, Ejnar Hobolth
og Bente Siggaard Andersen.
Fraværende: Albert Nielsen
Referent: Bente Siggaard Andersen
Dagsorden
Dagsordenspunkter / Referat skrevet i kursiv
Godkendelse af referat Godkendt
fra sidste møde.
Planlægning af
forårssæson

Corona tiltag

Opfølgning

Forsamlingsforbuddet på 10 er forlænget til 28.2.
Derfor fortsætter nedlukning af turneringsbridge indtil
videre. Vi følger op, når der er udsigter til at vi kan
spille igen.
Klubhold 14. febr. Aflyses som følge af Corona
VI fortsætter med mulighed for booking af lokalerne.
De kan bookes separat til max. 10 personer i hvert
lokale. Bente skriver ny opdate på hjemmesiden,
reklamerer endnu engang for brug af lokalerne.
Der må ikke foregå aktivitet mellem grupperne.
Onsdag aften er ledig indtil 2. onsdag i januar.
Der udsendes mail til brugerne om at kigge på
hjemmesiden.

Kathrine

Der skrives et jule nyhedsbrev, hvor dette indgår.
Sendes til høring hos turneringsledere
Status økonomi

Alle har betalt kontingent.
Regnskabet ser fornuftigt ud.
Der udbetales sædvanlige tilskud til turneringsledere
og undervisere.
Der sælges ud af ølbeholdning
Stærk øl – 24 stk 100 + pant
0% - 24 stk. 90 + pant
24 vand 60 + pant
Der skal betales med mobilepay
Spar Nord har varslet negativ rente på 0.76 % på
indestående.

Status rengøring

4. oktober 2020

Maria holder ferie fra 22.12 til 11. januar
Angelika er klar til at overtage.
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Dagsorden

Dagsordenspunkter / Referat skrevet i kursiv
Lager tømmes som bliver rengjort.
Gardinerne trænger til vask.

Opfølgning

Blandemaskinen har været til service.
Elektronisk nøglesystem genvurderes senere på
sæsonen.

Evt.
Næste møde

Opfølgning på drev til dokumenthåndtering.
Næste møde er tirsdag den 9.2.2021 16.30
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